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A táj és az ember kapcsolata 
a Hanságban 

A Hanság hajdan hazánk legnagyobb tápterülete volt; történetében alapvetően jellemző 
a szeszélyes vízviszonyok elölordulása és az ellenük való lolytonos - már a rómaiak korában 
elkezdett — küzdelem. 

A Hanság természeti törvények uralta mocsárvilága - a Fertő tó összefüggő vízrendszerével 
együtt — egészen a XV11I. század második leiéig ősi háborítatlanságában megmaradt. Az 
egykori lápterület a Fertő tótól keletre a Rábaköz és a Mosoni-síkság közé ékelődött 
hosszan elnyúló süllyedő és feltöltődő medence, tengelyében a Hansági-főcsatornával. 

Ez a hansági romantikus mocsárvilág egykor nyílt vízlelületekkel, nádasokkal és láprétek-
kel borított területe évszázadokon át a ladikokon közlekedő nádi emberek, halászok, pákászok, 
csikaszok tanyája volt. 

A lápot jellemezte, hogy helyenként még az embert és a kisebb állatokat megbírta, de 
a szekereket és marhákat már nem, így a rátévedő idegeneket kíméletlenül elnyelte. A Dél-
Hanság legmélyebb része a Király-tó környékén lévő úszóláp volt. A nevezetes Király-tóhoz 
fűződik a tájon közismert Hany Istók-monda is; Létezése tény: a kapuvári r. k. plébánia 
anyakönyvi bejegyzése tanúsítja. 

A rétekre járt az uradalom gulyája 400—500 egyedből álló csoportokban, melyek 
nagyobbrészt szilaj (szürke) magyar fajták voltak. Sokszor hasig süppedtek a vizenyős talajba, 
de a szürke marhák kitűnően alkalmazkodtak a rideg tartáshoz, és télen-nyáron a legelön 
voltak. A magasabb fekvésű, vízmentesebb legelőket juhokkal legeltették és az Észak-
Hanságban (Réti, Fehértó, Kapi környékén) jelentős lóállományt tartottak. 

A múlt század közepén a szénakereskedelem jelentős bevételi forrása volt a peremtelepülé-
seknek. A szénakaszálás júniustól—augusztusig tartott , mert egyes területeket csak a talajvíz 
felszikkadása után lehetett megközelíteni. A kaszálást végzők az ingó tőzegtalajba való 
besüppedés ellen úgy védekeztek, hogy a lábukra fabocskort vagy deszkalapot kötöttek. 
A szúnyoghadak elleni védekezésül kalapjukat fücsomókkal vették körül. A megszárított és 
magasabb helyekre hordott szénát nagy (2—3 mázsás) boglyákba rakták, azért, mert a süppedő 
talajról amíg meg nem fagyott — hazaszállítani nem lehetett. A hansági széna kedvelt és jó 
áron eladható takarmány volt a távoli piacokon (Győr, Sopron, Magyaróvár, Bécs), és gyakran 
gabonáért tudták elcserélni. 

A mezőgazdasági termelés (gabonatermesztés) a medence magasabb lekvésü területeire és az 
árvízmentes lápszigetekre korlátozódott. 

A peremterületek gazdasági élete igen sok területen kapcsolódott a nádhoz is: házfedé-
sekhez, tüzelésre, a zsenge nádat takarmányozásra használták. 

Kezdetben saját szükségletre, később főként a kisebb területtel rendelkező községek 
(Bösárkány, Pusztasomorja, Sarrod) szegény népe — felkarolta a gyékény-, szatyor- és 
kosárfonást. Ez az ösi hansági háziipari munka, melyben elsősorban a nők vettek részt, egész 
éven át megfelelő megélhetést nyúj tot t . 

A hansági mocsarakban, tavakban, vízfolyásokban bőven akadt hal: elsősorban ponty, de 
akadt harcsa, csuka, compó, keszeg és kárász is. A hansági halászok eszközei: a varsa, háló, 
horog és a vesszösövény voltak. Ismerték a csíkozást (csikászatot) is, melyeket nemcsak 
a mocsarakból fogtak ki, hanem külön e célra ásott csikkutakban tenyésztettek. A tömegesen 
élő réti csikhalak fogása csikkassal történt és belőlük készült az Osli környékiek hires étele: 
a ,.csíkos káposzta". 
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A vesszősövény készítéséhez, de főként a dülőutak rendszeres javításához Ielhasználták az 
ősi tájalkotó rekettyefüzeseket. A fűzbokrokról vágott és „kisölnyi" kévébe kötött vesszőket 
a „kerékcsapába" terítették, és az út mentén kétoldalt kiemelt földdel betakarták. Így lehetővé 
vált legalább a főbb utakon a szekerekkel való közlekedés és a kialakított útárkok a pangó 
vizeket is levezették. A Hansági ember életének jelentős részét csónakon töltötte, ezen járt 
halászni-vadászni, nádat, kákát vágni, sőt igen gyakran a lápszigetekröl szénáját is csónakon 
hordta haza. 

A nagyobb vízfolyásokon (Répce, Rábca, Kis-Rába) és tavakon nemcsak csónakokkal, hanem 
dereglyékkel is közlekedtek. Valódi „hajós társaságok" alakultak a Hanság menti községek 
kereskedelmének lebonyolítására. 

A Hanság nagy részét mocsári erdő borította. Az ősi vegetáció egyik legjellegzetesebb 
képviselője a hajdan nagy ki ter jedésű híres Kapuvár környéki támasztógyökeres égeres, míg 
a Lébényi—Hany területén a nyíres láperdök alakultak ki. 

A Hanság és az ember 
A Hanság peremvidékén és lápszigetein — a régészeti leletek tanúsága szerint — már 

mintegy 4000 éve, a rézkortól él az ember és a jelentősebb népek: kelták, rómaiak, hunok, 
avarok jelenléte jól nyomon követhető. 

A honfoglaló magyarok az ennsi győzelemmel 902-ben szerezték meg végleg a Fertő— 
Hanság vidékét. Itt telepedett le Szovárd és Léi hadnagyok törzse és a Hanság ingoványos 
környéke határvédelmi terület, a gyepürendszer igen lényeges tagja lett. Az évszázadok 
folyamán megnövekedett lakosság szükségletei egyre sürgetőbbé tették az ismétlődő 
árvízkárok megszüntetését, valamint a gazdálkodási biztonság fokozását, vagyis a vízrendezést. 

Az első lépést a Rábca medrének több szakaszban történő kiépítése jelentette, majd a Rábca 
medrének 1800—1813 között készített szakaszával a Nyugati-főmedence középső részén lévő 
lefolyástalan tavak vizét vezették le. Ezután következett a Hanságba ömlő folyók szabályozása. 

A hansági-főcsatorna több szakaszban történő megépítésével (1775—1835 között) a Hanság-
medence árvizeinek, majd az 1910-ben elkészített utolsó szakaszával a Fertő tó vízszintsza-
bályozásának lehetőségét is megteremtették. A hansági-főcsatorna megépítésével lehetővé vált 
a Lébényi—Hany víztelenítése is. 

Alig hogy befejezték a Hanság lecsapolását, máris jelentkezett az öntözés igénye. 
Zólyomi B. 1931. évi tanulmányában a következőket írja: „Különösen hangzik, de így van: 

a hansági kaszálókat ma a szénatermés (sarjú) érdekében öntözni kell. A csatornák ugyanis 
annyira leszállították a talajvizet, hogy a tőzeg felületét borító laza lápföldben a nyári 
szárazság idején kisülne a növényzet, ha nem öntöznék. Az öntözést duzzasztással, illetve 
elárasztással oldják meg, így az odakerülő iszapos víz méginkább elősegíti a tözegkedvelő 
vegetáció eltűnését, illetve az édesfüvek uralomra jutását." 

Az a fajta öntözéses gazdálkodás, melyet a rét-legelő és erdészeti hasznosítású területeken 
a Hanságban az 1920-as években kialakítottak — és változtatásokkal napjainkban is folytatnak 
— egyedülálló volt. 

Megváltozott a táj arculata 
A lecsapolások nyomán az ember kultúrterületeivel mélyen benyomult az egykori láp 

területébe. Ennek következtében a lápok, mocsaras ingoványok helyét rétek-legelök, majd 
fokozatosan telepített rétek és szántók foglalták el, és a láperdök helyére is telepített erdők 
kerültek. 

A lecsapolt és telkesített sík láptalajok első jelentős kul túrnövénye a Hanság területén 
a cukorrépa volt. • 

Hazánk legértékesebb tözegvagyona a Hanságban található. A tőzeg és lápföld, mint 
szervesanyag-tartalék igen jelentős népgazdasági ér téket képvisel. 

Szakirodalmi forrásokból tudjuk, hogy régen a tőzegmező vastagsága a Hanság-medencében 
átlagosan 2—3 m volt (helyenként elérte a 10 m-t is), ma ugyanakkor — jelentősen csökkent 
területen — csak mintegy 50—60 cm vastagságban található. 

A Hanság Tájvédelmi Körzet 
A Hanság védetté nyilvánított részeinek jellegzetes tájképi és természeti értékei védelmét 

szolgálja a Hanság Tájvédelmi Körzet. Létesítéséről a 14/1976 OTvH sz. határozat rendelkezik. 
Területe: 6242,5 hektár . 

A tájvédelmi körzetből a legjelentősebb természeti értékek fokozott védelme érdekében 
1355,8 ha (21,7%) szigorúan védett . 

A Hanság TK rendeltetése, hogy: 
— őr izze meg a Hanság jellegzetes képét és a még fellelhető természeti értékeit : 
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a láperdöket és mocsárréteket, valamint ezen élőhelyek természetes növény- és állatvilágát. 
— Biztosítsa a védett madarak háborítatlan fészkelését, táplálkozási helyét és vonulását. 
— Teremtse meg a tudományos kutatásokhoz szükséges természeti feltételeket. 
— A természeti értékek oktatási, ismeretterjesztési célú bemutatásával, a természetben 

történő élményszerzéssel és felüdüléssel szolgálja a közművelődést. 
— Szolgálja a természeti ér tékek megismerésére irányuló turizmust és idegenforgalmat, 

segítse elő a szabad idő kulturált felhasználását. 
Látogathatóság: a TK észak- és dél-hansági területeinek csoportos (szakvezetéses) és egyéni 

látogatása a kijelölt útvonalon megengedett. 
A védett területek — a szigorúan védett részek kivételével — „korlátozottan látogatható" 

kategóriába tartoznak, melyek határát a fontosabb bemenő utaknál „Tájvédelmi Körzet" 
szabványtáblák jelzik. 

A Dél-Hanságban a Csikós égeri szabadidő-parknál információs tábla ad tájékoztatást. 

Természeti értékek 
A Hanság egyedülálló természeti képéhez tartoznak a dél-hansági égersarjerdők, melyek 

tájképi, növénytani és erdészeti szempontból különleges értéket képviselnek. További tájképi 
értéket jelentenek — mind a Dél-, mind az Észak-Hanságban — a füzekkel és rekettyefüzekkel 
Iátszőtt, a spontán beerdösülés folyamatában lévő mocsárrétek, valamint a nyiresek, melyek 
már származékerdők. 

A Barbacsi- és Fehér-tó sa já tos növényi ér tékei — a hínár- és nádastársulások mellett — 
tájképi és lóként madártani szempontból értékesek. 

A TK legjelentősebb növénytársulásai a következők: a hinárvegetáció, a nádasok, a nagyon 
ritka lápi vagy kievi csalán. 

A mocsárrétekbe náddal átszőtt rekettyefüzesek települtek. A Hanság legjellegzetesebb 
növénytársulása az égerláp, amely egykor Kapuvár környékén összefüggő állományt alkotott 
és Közép-Európában is egyedülálló volt. 

Továbbá növénytani ér téket jelentenek a nyiresek, a tölgy—kőris—szil ligeterdők 
maradványfolt jai . 

A Hanság állatvilága is igen gazdag. A halak közül a folyókban előfordul a ponty, compó, 
menyhal, csuka, ragadozó őn, rózsásmárna stb. A lápvilág régen tömegesen található fajai: 
pirosszemű kele, vésettajkú paduc, csiklélék — szórványosan ma is előfordulnak. A hüllők 
közül még megtalálható a parlagi vipera, siklók, az elevenszülő gyík (Lacerta vivipara); 
a kétéltűek közül a mocsári teknős és a békák. 

A madárvilág szintén gazdag. Ritkábban előfordul a leketególya, hamvas rétihéja, 
kékvércse, a réti fülesbagoly és a karvalyposzáta. A területen fészkelő fajok: a túzok — mely 
a hansági tá j jellegzetessége és egyik legjelentősebb természeti ér téke —, továbbá a nagy-
kócsag, barna rétihéja, kanalasgém, szürkegém, nagypóling. 

A Hanság vonuló madaraknak megfelelő pihenő- és táplálkozóhelyet nyújt . Vonuláskor 
a tömegesen megjelenő nagykócsag mellett a Barbacsi- és Fehér-tónak rendszeres vendége 
a halászsas, kabasólyom is. Az énekesmadarak is faj- és egyedszámban nagyok. Jelentős fa j 
a réti tücsökmadár. 

Az emlősök közül említést érdemel a pézsmapocok, a nyest és a rendkívül ritka nyuszt 
(Martes martes), valamint a vidra. 

A Hanság élővilága című kiállítás 
Hazánk pusztuló tájai egyikének jobb megismerését, a TK még meglévő természeti , 

értékeinek igényes bemutatását; a természet megbecsülésére és védelmére való nevelést 
szolgálja az OKTH Észak-dunántúli Felügyelőségének kapuvár-öntésmajori ,,Hanság élővilága" 
c. állandó kiállítása. A kiállítás bemutatja a Hanság tőzeg alól előkerült több ezer éves 
régészeti leleteit, a Fertő-Hanság kialakulását, a hansági tá j ra jellemző talaj t ípusokat 
(monolitokkal): a Fertő—Hanság vízrendezés előtti és jelenlegi vízrajzi viszonyait. 

Atnézetes helyszínrajzon szemlélteti a Hanság-medencét, a TK védett és szigorúan (foko-
zottan) védett területeit és természeti értékeit; a Hanság fél évszázaddal ezelőtti növénytársu-
lásait (Zólyomi B. nyomán) és a kedvezőtlen hidrológiai beavatkozások következtében a tájról 
kipusztult növényeket (dr. Csapody Vera akvarell jei) . 

A reprezentatív nagyterem életközelből ad te l jes keresztmetszetet a Hanság növény- és 
állatvilágáról — ez utóbbiaknak az élőhelyükkel való szerves kapcsolatáról. 

A harmadik bemutatóterem — mely egyben diavetítéses előadásokra is alkalmas — 
a „Hanság és az ember" kapcsolatát, a tájon élő emberek megélhetését biztosító természetes 
anyagokat (nád, sás, gyékény) az azokból készült mindennapi használati eszközöket, a ha-
lászat—csíkászat, szénatermelés tözegbányászati tárgyi emlékeit; valamint a hansági apró- és 
nagyvadállomány alakulásának közel egy évszázados diagramját és néhány reprezentáns 
trófeáját muta t ja be. 

Papp Vilmos 
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